
	  
Vi	  håber,	  så	  mange	  som	  muligt	  vil	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  ønsker	  og	  ideer	  til	  den	  fælles	  gårdhave.	  	  
Hvis	  man	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage	  fra	  kl.	  17,	  er	  man	  velkommen	  til	  at	  støde	  til	  fra	  kl.	  18.	  
For	  at	  være	  sikre	  på,	  at	  vi	  bestiller	  nok	  forfriskninger,	  må	  I	  meget	  gerne	  melde	  tilbage,	  hvis	  I	  har	  
lyst	  til	  at	  deltage.	  	  	  
	  
Tilmelding	  skal	  ske	  til	  Christiane	  Særkjær:	  christiane@isitabird.dk.	  S.U.	  torsdag	  d	  14.	  maj.	  	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  

	  

Program	  for	  workshop	  tirsdag	  d.	  19.	  maj	  
	  
17.00	  -‐	  17.50:	  Vi	  starter	  med	  en	  inspirationsgåtur	  til	  gårdanlæg	  i	  området	  og	  mødes	  ved	  

	  	  	  Apoteket,	  Borgbjergvej	  15	  
	  

17.50	  -‐	  18.00:	  Velkomst	  og	  præsentation	  af	  program	  v.	  IS	  IT	  A	  BIRD	  i	  Miljøstuen,	  	  
	  	  hvor	  der	  også	  vil	  være	  sandwich	  og	  kaffe	  til	  de	  fremmødte	  
	  

18.00	  -‐	  18.15:	  Opsamling	  på	  beboerinddragelse	  v.	  IS	  IT	  A	  BIRD	  
	  
18.15	  -‐	  18.30:	  Oplæg	  om	  udvikling	  af	  gårdhaven	  v.	  gaardrum.dk	  
	  
18.30	  -‐	  19:50:	  Fælles	  udvikling	  af	  ønsker	  og	  ideer	  til	  gårdhaven	  i	  grupper	  
	  
19.50	  -‐	  20.00:	  Opsamling	  og	  afrunding	  på	  workshoppen	  
	  

Louise	  Vang	  Jensen	  og	  Christiane	  Særkjær	  
Ansvarlig	  for	  beboerinddragelsen 
christiane@isitabird.dk	  
www.isitabird.dk	  
 

 

Alle	  beboere	  og	  ejere	  i	  ejendommene	  Mozartsvej	  26-‐30,	  Sjælør	  Boulevard	  20-‐42,	  Borgmester	  
Christiansens	  Gade	  2-‐4	  og	  Offenbachsvej	  19-‐39	  inviteres	  til	  workshop	  om	  skitseforslaget	  til	  
den	  nye	  fælles	  gårdhave.	  	  
Hvordan	  skal	  gårdhaven	  se	  ud?	  Hvilke	  funktioner	  er	  vigtige?	  Hvilke	  aktiviteter	  skal	  der	  være	  
plads	  til?	  Kom	  og	  vær	  med	  til	  at	  sætte	  jeres	  præg	  på,	  hvordan	  den	  nye	  gårdhave	  skal	  udvikles.	  
	  	  

WORKSHOP	  
OM	  NY	  FÆLLES	  GÅRDHAVE	  
Tirsdag	  d.	  19.	  maj	  2015	  kl.	  17	  til	  20	  	  
Vi	  mødes	  ved	  Apoteket,	  Borgbjergvej	  15	  
	  

Jens Jørgen Kjeldsen 
Arkitekt MAA	  
gaardrum.dk 
Øster  Søgade 22 
1357 København K 
Telefon 26 36 57 99 
jjk@gaardrum.dk 
sol@gaardrum.dk 


